Projekty kultúrno spoločenskej prezentácie počas SK PRES 2016 zabezpečované MK SR
Popis projektu

Miesto konania

Celkový rozpočet

P. č.

Čerpanie
v r. 2015

Hudba - Slávnostné koncerty počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ v 2. polroku 2016
Nemecko - koncert E. Grúberovej - Berlínsky dóm

1.

2.

Rakúsko - Hot Serenaders
Česká republika - vystúpenie sólistov P. Bršlík, D. Jenis, A.
Koncerty slovenských umelcov a telies v zahraničí pri príležitosti predsedníctva SR
Danková, E. Hornyaková, A. Kučerová - Obecný dom Praha
v Rade EÚ 2016 (Hudobné centrum)
(november/december 2016)
Maďarsko - Quasars Ensemble - Palác umenia Budapešť
(september 2016)
Holandsko, Luxembursko
Španielsko, Portugalsko - Centro Cultural Belém/Lisabon
(v rámci 1 turné)

Moyzesovo kvarteto (Hudobné centrum)

Ukrajina
Dánsko, Švédsko - Grünewaldsen Štokholm
(v rámci 1 turné)
Slovinsko - Mestské múzeum Ľubľana
Chorvátsko - Muzikálny dom Záhreb (v rámci 1 turné)
Bulharsko

3.

Muchovo kvarteto (Hudobné centrum)

4.

Cellomania (Hudobné centrum)

5.

Slávnostný otvárací koncert Slovenskej filharmónie so slovenským filharmonickým
zborom - E. Suchoň (Krútňava), J. L. Bella, sólsiti (Bršlík, Kocán, Fogašová,
Babiaková)

6.

7.

Cyprus

Slávnostný koncert slovenského filharmonického zboru a SKO B. Warchala

Vlastné návrhy ZÚ s participáciou Slovenskej filharmónie

Belgicko - Henry le Boeuf Bozar Brusel (7.7.2016)
Poľsko - Kráľovský zámok Varšava, Wroclawská
filharmónia Wroclaw (september 2016)
Švajčiarsko - koncertná sála Yehudi Menuhin Forum Bern
(november 2016)
Taliansko - Santa Cecilia Rím (december 2016)
Malta

152 000

20 000
6 000

13 000

10 000

170 400
14 000
13 000
52 000
6 000

Slovenský folklór - hudba a tanec

8.

Prezentácia tanečného súboru US Lúčnica
Predstaviť a prezentovať Slovensko vlastnou originálnou umeleckou tvorbou,
vychádzajúcou z tradičných základov domáceho umenia, v javiskovo hudobných
Francúzsko - Kongresový a hudobný palác Štrasburg, Paríž
choreografiách Lúčnice. Ukázať Slovensko ako krajinu s mimoriadne bohatou kultúrou,
(november 2016)
schopnou kultúrneho dialógu na najvyššej úrovni, reprezentujúcou príkladnú spoluprácu
s inými národmi celého sveta, ako aj schopnosťou Lúčnice osloviť diváka svoíim umením
a veľkou komunikatívnosťou kdekoľvek na svete.

80 000

Výstavy

9.

Výstava "Rozhovory o slovenskom dizajne" (Slovenské centrum dizajnu) – výstava
renomovaných slovenských dizajnérov, cca 32 autorov s približne 64 prácami, z rôznych
oblastí dizajnu: odevný dizajn, produktový dizajn, grafický dizajn, sklo, šperk, keramika.
Na výstave budú vybraní autori prezentovaní 1 maximálne 2 prácami. Patria k nim
napríklad úspechy transport dizajnérov zamestnaných na prestížnych pozíciách v
medzinárodných automobilových firmách, alebo podiel ďalších slovenských
produktových dizajnérov na výrobkoch či už slovenského alebo zahraničného pôvodu,
ocenených významnými cenami. K výstave bude vydaná publikácia z rozhovorov a
portrétov dizajnérov uverejnených v časopise Designum.

krajiny EÚ

10 950

6 000

10.

Slovenská Gotika "Umenie neskorého stredoveku na Slovensku"
(Slovenské národné múzeum)

Taliansko - prezidentský palác Quirinale Rím

100 000

20 000

Belgicko - Brusel

100 000

70 000

krajiny EÚ

100 000

30 000

11.

12.

"Majstri ducha - osobnosti vedy a techniky na Slovensku". Prezentácia projektu
Slovenského technického múzea Košice v spolupráci so SAV a SNM, pútavým a
zaujímavým spôsobom približuje počiatky a rozvoj vedy a techniky na našom území s
akcentom na najvýznamnejších predstaviteľov. Výstava zahŕňa 47 osobností z oblasti
matematicko-fyzikálnych, technických, prírodovedných a lekárskych vied. Výstava je
koncipovaná dvojjazyčne (sk - en), panely s biografickými údajmi zo života a diela
jednotlivých osobností sú doplnené exponátmi zo zbierkových fondov STM a SNM.

Nový výstavný projekt z dielne MK SR (Slovenské centrum dizajnu)

Divadlo

13.

FOCUS SLOVENSKO (Divadelný ústav) - prezentácia slovenského divadelného
umenia, v rámci ktorej je možné usporiadať 3 výstavy, diskusné panely, inscenované
čítania, rozhovory s dramatikmi a maximálne tri inscenácie.

Belgicko - Les Halles de Schaerbeek Brusel

30 000

Film a audiovízia

14.

Vydanie kolekcie 10 slovenských filmov (Slovenský filmový ústav) na nosiči Blu-ray,
ktorá je určená k prezentácii slovenskej kinematografie v zahraničí prostredníctvom ZÚ
a SI, v rámci samostatných podujatí. Výber filmov obsahuje nasledujúce tituly: 1. Slnko v
sieti (r. Štefan Uher), 2. Boxer a smrť (r. Peter Solan), 3. Vtáčkovia, siroty a blázni (r. Juraj
Jakubisko), 4. Chodník cez Dunaj (r. Miloslav Luther), 5. Ja milujem, ty miluješ (r. Dušan
Hanák), 6. Všetko, čo mám rád (r. Martin Šulík), 7. Sila ľudskosti - Nicholas Winton (r.
Matej Mináč), 8. Papierové hlavy (r. Dušan Hanák), 9. Slepé lásky (r. Juraj Lehotský), 10.
Pokoj v duši (r. Vladimír Balko). Kolekcia filmov bude zabezpečená v nasledujúcich
jazykových verziách: anglicky, francúzsky, nemecky, španielsky, taliansky a rusky.

súčasť prezentačného balíčka A, B a C pre zastupiteľské
úrady a misie SR v zahraničí

192 000

15.

Výstava slovenský filmový plagát - Slovenský filmový ústav disponuje zbierkou
plagátov k filmom, ktoré by mohli byť vhodným sprievodným materiálom ku kolekcii
10 filmov na nosiči Blu-ray. Výstava bude pozostávať zo 40 ks plagátových
exponátov.

súčasť prezentačného balíčka A, B a C pre zastupiteľské
úrady a misie SR v zahraničí

3 390

Podujatia MK SR v zahraničí

16.

SR - Slávnostný otvárací koncert (SND)
Celková suma podujatí MK SR

1 072 740

Nová budova SND (1.7.2016)

63 800

1 136 540

139 480

265 480

